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1. Egy személy – felsőfokú szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – 12 féléven 
(osztatlan tanárképzésben 14 féléven) át folytathat tanulmányokat magyar állami ösztöndíjas 
képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). 

2. Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel 

lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje (pl. BA képzési ideje 6 félév, ezért a 
támogatási idő 6+2=8 félév). Az adott szak támogatási idejében az azonos szakon korábban igénybe 
vett támogatási időt be kell számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az 
adott fokozatot (oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon csak önköltséges 
formában folytathatja. Fogyatékossággal élő hallgató esetén a támogatási idő a képzési idő plusz 
négy félév. 

3. Az ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) állami ösztöndíjas képzés esetén a 
támogatási időből félévente a képzések számának megfelelő számú félévet kell levonni. (Pl. ha az 
alapszakos állami ösztöndíjas tanulmányait 2015 szeptemberében megkezdett hallgató 2016-tól 
újabb alapszakon kezdi meg állami ösztöndíjasként tanulmányait, és mindkét szakján aktiválja 
ugyanazt a félévet, az aktív félév 2 támogatási félévvel csökkenti a rendelkezésére álló 12 félévet.) 

4. A felsőoktatási intézmény köteles tanévenként önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami 
ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki  

a. 2016/2017. tanévben kezdi meg tanulmányait és az utolsó két olyan félév átlagában, 
amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem meghatározott külföldi 
képzésben vett részt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet (= két félév alatt összesen 36 

kreditet), és nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány 
rendeletében meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot. Az előírt 
tanulmányi átlag: 

i. 2016. szeptember 1-től 2,5 
ii. 2017. szeptember 1-től 2,75 

iii. 2018. szeptember 1-től 3,0 
iv. 2019. szeptember 1-től 3,25 
v. 2020. szeptember 1-től 3,5 

b. legkésőbb 2015/2016. tanévben kezdte meg tanulmányait és az az utolsó két olyan 
félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább 
az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség 50%-át (= két félév alatt összesen 30 
kreditet). 

Az átsorolt hallgató helyére önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. 

5. A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató köteles: 

a) az általa folyatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott adott képzésen a 
képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de 
legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő 

másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és 

b) az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal 

folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt 
álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani vagy magyar joghatóság 
alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony),  

c) átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által 
folyósított állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha 
az a) pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami 
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy  

d) visszafizetni az adott képzésére tekintettel a magyar állam által folyósított magyar 
állami (rész)ösztöndíjnak - évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított 
éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt - összegét a magyar 
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államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a b) pont szerint hazai 
munkaviszonyt. 

Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételeiről bővebben lásd a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény XII. Fejezet 28/A. részét (48/A § - 48/S. §) 


